PROGRAM
44. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 12. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 42. jednání Rady HMP ze dne 7. 12. 2020
BOD

TISK

1.
2.

37732

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k záměru odboru informatických aplikací primátor hl.m.
MHMP na realizaci veřejné zakázky
Prahy
"Služby systémové podpory SW produktů
ArcGIS" uzavírané formou jednacího
řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst.
3 písm. b) a c) ZZVZ

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch

- elektronicky
3.

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Krch

primátor hl. m.
Prahy

10.20

Ing. Krch

37339 k předložení Zprávy o ukončení projektu primátor hl. m.
a získaných poznatcích k pilotnímu
Prahy
projektu „Multiutilitní měření v
nájemních bytech HMP“, dílčího příkazu
a objednávky za účelem zajištění provozu
technologie kompletního vzdáleného
odečtu všech energetických komodit ve
Vrtbovském paláci

10.25

Ing. Krch

10.30

Ing. Žabka

38665

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Poskytování servisní podpory
personálního a mzdového systému
FLUXPAM5“
- elektronicky

4.

38237 ke schválení smlouvy o poskytování
služeb provozu systému "ZMĚNTE.TO"
na základě vertikální spolupráce ve
smyslu § 11 zákona o zadávání veřejných
zakázek
- elektronicky

5.

- elektronicky
6.

36016 k předložení dílčího příkazu a objednávky primátor hl. m.
na zpracování Technicko-ekonomické
Prahy
studie realizace projektu Autonomní
mobilita v hl. m. Praze dle příkazní
smlouvy o poskytování a zajišťování
služeb v rámci naplňování Koncepce
Smart Prague do roku 2030 a úpravě
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok
2020

1

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

primátor hl. m.
Prahy

10.35

JUDr.
Štalmachová

ke Koncepční studii Mariánské náměstí

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.40

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky

náměstek
primátora
Scheinherr

BOD

TISK

7.

38955 k návrhu na uzavření dohod o poskytnutí
pohotovostních zásob

PŘIZVANÍ

- elektronicky
8.

38028

9.

38937 k organizaci Urbanistické soutěže Florenc I. náměstek
/ Masarykovo nádraží
primátora
Hlaváček
- elektronicky

10.

37760

k dodržování opatření respektujících
principy předcházení vzniku odpadů a
minimalizace používání jednorázových
obalů a výrobků

10.45

náměstek
primátora
Hlubuček

10.50

RNDr. Kyjovský

11.

38707 k podání žádosti hl. m. Prahy o poskytnutí náměstek
podpory v rámci 146. výzvy Operačního
primátora
programu Životní prostředí 2014 - 2020, Hlubuček
podporovaného z Fondu soudržnosti EU,
prioritní osy 5. - Energetické úspory,
investiční priority 1, SC 5.1.

10.55

RNDr. Kyjovský

12.

37777 k návrhu na rozhodnutí o výběru
náměstek
dodavatele na veřejnou zakázku "stavba č. primátora
0050 TV Slivenec, etapa 0005
Hlubuček
Komunikace Slivenec; zhotovitel"

11.00

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Hlubuček

11.05

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheihnerr

11.10

Ing. Witowski,
gen. řed. DP
HMP, a.s.

- elektronicky

- elektronicky
13.

37778 k návrhu zadavatele na rozhodnutí o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005
Komunikace Slivenec; TDS"
- elektronicky

14.

38240

k přípravě stavby „Tramvajová trať
Kobylisy - Bohnice“
- elektronicky

2

BOD

TISK

15.

38769

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k návrhu Dodatku č. 9 Smlouvy o
náměstek
zajištění správy majetku a výkonu dalších primátora
činností, uzavřené dne 12.1.2017 mezi
Scheihnerr
hlavním městem Prahou a Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

ČAS

PŘIZVANÍ

11.15

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheihnerr

11.20

Ing. Šíma

38973 k návrhu na schválení rámcové smlouvy k náměstek
financování projektu Mobilní systém
primátora
liniového řízení a provozních dopravních Scheinherr
informací

11.25

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

11.30

Ing. Šíma

19.

38836 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění náměstek
správy a nájmu areálu Výstaviště Praha se primátora
společností Výstaviště Praha, a.s.
Vyhnánek

11.35

Ing. Rak
zástupce
Výstaviště Praha,
a.s.

20.

38516 k záměru „Realizace pilotního projektu
komunitní výrobny el. energie na
vybraných bytových domech v majetku
hl. m. Prahy, na adrese Praha 19,Černý
Most, Bobkova č.p. 19 a 21“

11.40

Ing. Rak

11.45

Ing. Rak
T. Jílek, předs.
předst. THMP,
a.s.

- elektronicky
16.

37956

k návrhu na uzavření smlouvy o
zpracování osobních údajů mezi hlavním
městem Prahou a Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., v rámci
provozu zón placeného stání v hlavním
městě Praze
- elektronicky

17.

- elektronicky
18.

38655 k záměru odboru dopravy MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Detekce
vozidel s nadměrnými emisemi částic"
- elektronicky

radní Chabr
náměstek
primátora
Hlubuček

- elektronicky
21.

38910 k uzavření Dohody o exitu, uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování
služeb č. DIL/35/04/009117/2020,
uzavření Rámcové smlouvy o dílo na
zajištění projektové a inženýrské činnosti
a schválení postupu realizace pořízení
nového městského mobiliáře společností
Technologie hl. m. Prahy

3

radní Chabr

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Johnová

11.50

Mgr. Ježek

k návrhu na poskytnutí investičního
radní Johnová
příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy na investiční akci č. 0000000
s názvem "Provozní vozidlo I. "
příspěvkové organizace Centrum služeb
pro rodinu a dítě a dětský domov
Charlotty Masarykové, na investiční akci
č. 0000000 s názvem "Provozní vozidlo"
příspěvkové organizace Metropolitní
zdravotnický servis

11.55

Mgr. Ježek

radní Johnová

12.00

Mgr. Ježek

k záměru odboru SOV na Nákup osobních radní Johnová
vozidel s plošinou pro potřeby
příspěvkových organizací v působnosti
odboru SOV – opakované zadání

12.05

PhDr. Klinecký

radní Johnová

12.10

PhDr. Klinecký

radní Johnová

12.15

PhDr. Klinecký

radní Johnová

12.20

PhDr. Klinecký

37810 k záměru odboru SOV na Nákup osobních radní Johnová
vozidel pro potřeby příspěvkových
organizací v působnosti odboru SOV –
opakované zadání

12.25

PhDr. Klinecký

BOD

TISK

MATERIÁL

22.

38667

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení
na ředitele/ředitelku příspěvkové
organizace Metropolitní zdravotnický
servis

PŘIZVANÍ

- elektronicky
23.

38952

- elektronicky
24.

38984 k návrhu na jmenování ředitelky
příspěvkové organizace Městská
nemocnice následné péče
- elektronicky

25.

37814

- elektronicky
26.

38817

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Domov
Zvíkovecká kytička a úpravu rozpočtu v
kap. 0582 v roce 2020
- elektronicky

27.

38815

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Domov
sociálních služeb Vlašská a úpravu
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020
- elektronicky

28.

36571 k návrhu na schválení Základních směrů
prorodinné politiky hlavního města Prahy
na období 2020 - 2021
- elektronicky

29.

- elektronicky

4

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Johnová

12.30

PhDr. Klinecký

radní Šimral

12.35

Mgr. Němcová

radní Šimral

12.40

Mgr. Němcová

33.

38779 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění radní Šimral
služeb při zavedení systému hodnocení
vzdělávacích příležitostí

12.45

Ing. Žabka

34.

35304

radní Třeštíková

12.50

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Zábranský

12.55

BOD

TISK

MATERIÁL

30.

38916 k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace hl. města Prahy
Domov "Zvíkovecká kytička"

31.

38372

32.

38031 Nákup vajec v pražských školách z
bezklecových chovů

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"DDM Modřany - přístavba objektu
Urbánkova" v areálu DDM Modřany,
Praha 4, Urbánkova 3348/4

- elektronicky

k návrhu změny právní formy obecně
prospěšné společnosti Činoherní klub,
o.p.s. na zapsaný ústav
- elektronicky

35.

38214

ke zrušení přiznávání podílu na zisku
členům představenstev obchodních
společností se 100% majetkovou účastí
hl.m. Prahy
- stažen 14.12.20
- elektronicky

36.

38635 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavební úpravy BD, Rektorská 581,
Praha 10"

radní Zábranský

13.00

Ing. Rak
zástupce
INCONEX, a.s.

37.

38809 ke Strategii prevence a řešení zadlužování radní Zábranský
nájemců v bytech hl. m. Prahy
nesvěřených městským částem

13.05

Ing. Tunkl

38.

37579

13.10

Ing. Dederová

k návrhu na změnu Organizačního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy
- elektronicky

5

ředitel MHMP

BOD

TISK

39.

38633

MATERIÁL
k využití městských reklamních ploch
JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na
období 29. 12. 2020 - 5. 4. 2021

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

ředitel MHMP

13.15

Ing. et Ing.
Berková

ředitel MHMP

13.20

Ing. Lísal, MBA

- přerušen 30.11.20
- elektronicky
40.

39015

k návrhu na ocenění fyzických osob za
jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce
2020

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

41.
42.
43.

13.25

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

38798 k revokaci usnesení Rady HMP č. 643 ze
dne 15. 4. 2019 k vyhlášení 43. výzvy k
předkládání žádostí o podporu v rámci
prioritní osy 2 Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

primátor hl. m.
Prahy

2.

38797 k revokaci usnesení Rady HMP č. 15 ze
dne 9. 1. 2020 k vyhlášení 33. výzvy k
předkládání žádostí o podporu v rámci
prioritní osy 2 Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

primátor hl. m.
Prahy

3.

38551

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy s fyzickou osobou na
část pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy
svěřeného do správy OCP MHMP na
dobu neurčitou

náměstek
primátora
Hlubuček

4.

37961

k návrhu OCP MHMP poskytnout slevu
na nájemném nájemcům pozemků nebo
částí pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy,
svěřených do správy OCP

náměstek
primátora
Hlubuček

6

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

5.

38754

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery z Ministerstva vnitra na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
na rok 2020 určených pro MČ HMP a na
poskytnutí neinvestičních účelových
dotací MČ HMP

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

37182

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů Městské policie hl. m.Prahy v
kapitole 07

náměstek
primátora
Hlubuček

7.

38844 k návrhu na uzavření smlouvy s obecně
prospěšnou společností Ekologické
centrum Orlov, o.p.s., o spolupráci při
podpoře a rozvoji projektu Národního
Geoparku Barrandien

8.

38953

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03
primátora
Doprava
Scheinherr

9.

38961

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 o
primátora
poskytnuté investiční transfery z rozpočtu Scheinherr
MČ Praha 7 v kapitole 03 Doprava

10.

38864

k návrhu na přijetí příspěvků cizích
náměstek
subjektů za 4. čtvrtletí 2020 na úhradu
primátora
zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované Scheinherr
autobusovou dopravou PID

11.

38622

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

12.

38843

k revokaci usnesení Rady HMP č. 1900 ze náměstek
dne 31.8.2020 k návrhu na uzavření
primátora
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
Scheinherr
věcného břemene k pozemku parc. č.
3191/1 v katastrálním území Nusle za
účelem budoucího zřízení služebnosti
stavby „Na Slupi, Jaromírova,
Křesomyslova, 3. etapa, Praha 2, č. akce
999066/3 - SO 435 Úprava SSZ 4.061“

13.

38987 k úpravě rozpočtu běžných výdajů na PID náměstek
v kapitole 03 - Doprava na úhradu zálohy primátora
na krytí ztráty železničních dopravců PID Scheinherr
za 2. pololetí roku 2020

14.

38924 k návrhu na uzavření dodatku č.2 ke
smlouvě o výpůjčce s Vysokou školou
uměleckoprůmyslovou v Praze na část
komunikace Mikulandská za účelem
umístění zařízení staveniště

náměstek
primátora
Hlubuček

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Scheinherr

7

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

15.

38871

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí
určených pro MČ HMP na sociálně právní ochranu dětí - navýšení Covid_19
určených pro MČ HMP, na poskytnutí
neinvestiční účelové dotace MČ HMP a
vrácení mylně zaslané platby MPSV

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

38883

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektů z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

38917

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

38950

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva průmyslu a obchodu na
Státní program na podporu úspor energie
na období 2017 - 2021 - program EFEKT
určeného pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 12

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

38966

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

20.

38947

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

8

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

21.

38974

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost

22.

38999

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
poskytnuté neinvestiční transfery z
Ministerstva zemědělství na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích

23.

39001

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 o
primátora
poskytnuté investiční transfery ze státního Vyhnánek
rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2020

24.

38740

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o vratku finančních prostředků primátora
od MČ Praha 8 do státního rozpočtu
Vyhnánek

25.

38819

k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení
neinvestičního příspěvku na výkon
pěstounské péče od MČ Praha 4 Úřadu
práce České republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

26.

38835

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 v
souvislosti s finančním vypořádáním
projektu "Školní obědy dostupné pro
každé dítě IV. “ financovaného z
Operačního programu potravinové a
materiální pomoci

náměstek
primátora
Vyhnánek

27.

38888

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 v kap.
0662 v souvislosti s vratkami
neinvestičních transferů Ministerstvu
kultury

náměstek
primátora
Vyhnánek

28.

38892

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o finanční prostředky přijaté od primátora
MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu Vyhnánek
financí

29.

38948

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 10 a Praha Velká Chuchle na úhradu nákladů za
sociální pohřby
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30.

38949

31.

38968 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
poskytnutý investiční a neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva pro místní rozvoj v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

32.

39000 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva dopravy na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné
služby ve veřejné železniční osobní
dopravě v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

33.

38757

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o vratky finančních prostředků primátora
do státního rozpočtu z akcí realizovaných Vyhnánek
v rámci Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV)

k návrhu na propachtování pozemků v
k.ú. Běchovice

radní Chabr
náměstek
primátora
Hlubuček

34.

37069

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, svěření správy věci z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 7 (pozemek v k.ú. Holešovice)

35.

38616

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy a
odejmutí správy svěřených věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 6 (pozemek v k.ú. Břevnov a
pozemky v k.ú. Dejvice)

36.

38639

k návrhu na úplatné nabytí 9 ks stožárů
radní Chabr
veřejného osvětlení a kabelového vedení
v k.ú. Březiněves, obec Praha z vlastnictví
Březiněves, a.s. do vlastnictví hl. m.
Prahy

37.

38324

k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářských děl

radní Chabr
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38.

38675

k návrhu na poskytnutí investičního
příspěvku z rozpočtu vlastního hl.m.
Prahy na investiční akci č. "0000000" s
názvem "Zátěžové EKG" příspěvkové
organizaci hl.m. Prahy Městská
poliklinika Praha

39.

38942

k návrhu na využití finančních prostředků radní Johnová
fondu investic u příspěvkové organizace,
Městské nemocnice následné péče,
zřízené hlavním městem Prahou, v roce
2020

40.

38860

k návrhu na navýšení neinvestičního
radní Johnová
příspěvku a navýšení limitu prostředků na
platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Městská poliklinika Praha

41.

38855

k návrhu navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Městská nemocnice následné péče

radní Johnová

42.

38818

k návrhu na úpravu celkových nákladů
investiční akce příspěvkové organizace
Městská poliklinika Praha a na úpravu
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok
2020

radní Johnová

43.

38895

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Palata - Domov
pro zrakově postižené a úpravu rozpočtu
v kap. 0582 v roce 2020

radní Johnová

44.

38816

k návrhu na zajištění převodu movitého
majetku příspěvkové organizaci Městská
poliklinika Praha a Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy

radní Johnová

45.

38056

k návrhu na odpis nedobytných
pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Městská
poliklinika Praha

radní Johnová

46.

38828

k návrhu na přiznání mimořádných
odměn ředitelům a ředitelkám
příspěvkových organizací zřízených
hlavním městem Prahou v souvislosti s
výskytem onemocnění COVID-19 v
České republice v tzv. druhé vlně

radní Johnová

47.

38894 k návrhu na úpravu odpisových plánů
dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku příspěvkových organizací v
působnosti ZDR MHMP v roce 2020

radní Johnová

48.

39037 k poskytnutí osobních ochranných
radní Johnová
prostředků příspěvkovým organizacím
zřizovaných hl. m. Prahou formou svěření
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49.

39038 k návrhu na navýšení neinvestičního
radní Johnová
příspěvku organizace hl.m. Prahy
Centrum služeb pro rodinu a dítě a Dětský
domov Charlotty Masarykové a úpravu
rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v
roce 2020

50.

38439

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby
Gymnázium Evolution, s.r.o., se sídlem
Praha 2, Sázavská 830/5, v rejstříku škol a
školských zařízení

51.

39026

k návrhu na personální změny v Komisi
Rady hl. m. Prahy pro sport

radní Šimral

52.

37937

k návrhu na jmenování zástupců
zřizovatele ve školských radách při
školách zřizovaných hlavním městem
Prahou

radní Šimral

53.

38351

k vydání nesouhlasného stanoviska ke
změně zápisu školské právnické osoby
Heřmánek Praha, základní škola, se
sídlem Rajmonova 1199/4, Kobylisy,
182 00 Praha 8, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

54.

37743

k návrhu na neposkytnutí individuální
investiční účelové dotace v oblasti sportu
spolku Tělocvičná jednota Sokol Radotín

radní Šimral

55.

38904

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 Školství, mládež a sport v souvislosti s
vrácením návratné finanční výpomoci od
příspěvkových organizací hl.m. Prahy

radní Šimral

56.

38902

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 - 99 k 30.11. 2020"

57.

38905

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního
radní Šimral
města Prahy a závazných ukazatelů na rok
2020 v kap. 0416

58.

38939

k přidělení účelového neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu školám a
školským zařízením kraje Hlavní město
Praha
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59.

38976 k návrhu na prodloužení lhůty pro
radní Šimral
navrácení poskytnutých návratných
finančních výpomocí příspěvkovým
organizacím zřizovaných hlavním městem
Prahou v kap. 04 - Školství, mládež a
sport

60.

38920 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce
2020

radní Třeštíková

61.

38363

k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy

radní Zábranský

62.

38475

k úpravě rozpočtu kapitoly 09 hl. m.
Prahy v rámci mezinárodního projektu
INNOTRANS

ředitel MHMP

63.

38535

k úpravě rozpočtu v kap. O9 a návrhu na
úpravu rozpočtu na rok 2020 projektu:
Pražský voucher na inovační projekty a
Specializované vouchery

ředitel MHMP

64.

38842

k realizaci projektu Zajištění výkonu
funkce ZS ITI PMO III.

ředitel MHMP

65.

38570 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č.
107, č. smlouvy nájemce:
NAN/1/02/000485/2007 ze dne 21. 12.
2006

ředitel MHMP

66.

38930 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce
2020

ředitel MHMP

67.

39036

k návrhu na rozpracování usnesení 22.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
17. 12. 2020

ředitel MHMP

68.

38898

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
25.11.2020 do 1.12.2020
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